
Szkolenie uzupełniające („powrót do zawodu po przerwie”) reguluje art. 37 ustawy o 

zawodzie farmaceuty. 

Treść art. 37 

Art.  37.  [Przerwa w wykonywaniu zawodu farmaceuty jako aptekarz; przeszkolenie 

uzupełniające] 

1.  
Farmaceuta, który nie wykonuje zawodu jako aptekarz przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie 
ostatnich 6 lat, a zamierza podjąć jego wykonywanie jako aptekarz, ma obowiązek zawiadomić 
o tym właściwą okręgową radę aptekarską i odbyć przeszkolenie uzupełniające trwające nie 
dłużej niż 2 miesiące. 

2.  
Nie stanowi przerwy w wykonywaniu zawodu farmaceuty jako aptekarza: 

1) 
pełnienie funkcji na podstawie wyboru w organach izb aptekarskich; 

2) 
praca w charakterze nauczyciela akademickiego prowadzącego zajęcia dotyczące 
wykonywania zawodu farmaceuty w uczelni prowadzącej studia na kierunku farmacja; 

3) 
praca w Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej na stanowisku związanym z wykonywaniem 
zawodu farmaceuty; 

4) 
praca w podmiotach zobowiązanych do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze 
środków publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub urzędach te 
podmioty obsługujących, w ramach której wykonuje się czynności związane z 
przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad wykonywaniem czynności 
zawodowych farmaceuty; 

5) 
zatrudnienie w jednostkach podległych ministrowi właściwemu do spraw zdrowia lub przez 
niego nadzorowanych na stanowisku związanym z wykonywaniem zawodu farmaceuty; 

6) 
wykonywanie usług farmacji klinicznej w podmiotach leczniczych w zakresie czynności 
zawodowych farmaceutów; 

7) 
praca lub służba w urzędzie obsługującym Ministra Sprawiedliwości lub w jednostkach 
organizacyjnych przez niego utworzonych lub nadzorowanych na stanowisku związanym z 
wykonywaniem zawodu farmaceuty; 

8) 
zatrudnienie lub pełnienie służby wojskowej w urzędzie obsługującym Ministra Obrony 
Narodowej, w jednostkach organizacyjnych jemu podległych lub przez niego nadzorowanych 
na stanowiskach wymagających posiadania tytułu zawodowego farmaceuty; 

9) 
praca w Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji na stanowisku związanym z 
wykonywaniem zawodu farmaceuty. 



3.  
Szczegółowe warunki odbywania przeszkolenia uzupełniającego określa umowa zawarta 
przez farmaceutę z podmiotem prowadzącym przeszkolenie uzupełniające, wskazanym 
przez okręgową radę aptekarską, której członkiem jest farmaceuta, lub wskazanym przez 
farmaceutę i zaakceptowana przez okręgową radę aptekarską, której jest on członkiem. 

4.  
Podmiot prowadzący przeszkolenie uzupełniające przekazuje niezwłocznie informacje o 
jego zakończeniu właściwej okręgowej izbie aptekarskiej. Okręgowa izba aptekarska 
zatwierdza ukończenie przeszkolenia uzupełniającego, a w przypadku stwierdzenia, że 
przeszkolenie uzupełniające nie zostało zrealizowane zgodnie z warunkami określonymi w 
umowie, o której mowa w ust. 3, odmawia jego zatwierdzenia, w terminie 14 dni od 
otrzymania informacji o jego zakończeniu. 

5.  
Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do farmaceuty będącego obywatelem państwa 
członkowskiego, który posiada dyplom lub inne dokumenty poświadczające formalne 
kwalifikacje wymienione w wykazie, o którym mowa w art. 5 ust. 2, i dotychczas nie uzyskał 
prawa wykonywania zawodu farmaceuty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
 


